
                                                                                     
 

Program XXI Dorocznej Konferencji Naukowej 

Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej 
 

„Problemy w wykonywaniu zadań administracji publicznej” 

 

I dzień konferencji 25.05.2022 r. 

 

1600 – 1700  rejestracja uczestników 

1700 – 1830  Walne Zebranie Członków SEAP (sala Tremo) 

1930         kolacja grillowa 

 

II dzień konferencji 26.05.2022 r. 

 

730 – 845  śniadanie 

845 – 900  rejestracja uczestników 

900 – 915  uroczyste otwarcie Konferencji 

 

915  – 1030  Sesja plenarna (sala Tremo) 

 

Prowadzący: dr hab. prof. ucz. Jarosław Dobkowski (UWM Olsztyn) 

1. ks. dr hab. Sławomir Fundowicz (KUL), 

Osobowy wymiar wykonywania zadań publicznych 

2. prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (UG),  

Postawy zachowawcze przy podejmowaniu rozstrzygnięć w kontekście problemów w 

wykonywaniu zadań administracji publicznej 

3. dr hab. prof. ucz. Helena Kisilowska (UTH Rad.),  

Multidyscyplinarny charakter administracji publicznej 

4. dr Rafał Budzisz (UŁ), 

Problemy ze stosowaniem przepisów o dostępie do informacji publicznej w działalności 

administracji  

5. dr hab. prof. ucz. Agata Barczewska-Dziobek (URz),  

Stan pandemii jako czynnik blokujący wykonywanie zadań administracji przez organizacje 

pozarządowe 

 

1030 – 1045 dyskusja 

1045 – 1100 przerwa kawowa 

 

 



Sesje panelowe 

 

1100 – 1215  I sesja panelowa (sala Tremo) 

 

Prowadząca: dr hab. prof. ucz. Barbara Jaworska – Dębska (UŁ)  

1. dr hab. prof. ucz. Anna Dobaczewska (UG),  

Efektywność pomocy publicznej dla przedsiębiorców w okresie pandemii COVID -19 

2. dr hab. Piotr Sitniewski (UWM Olsztyn),  

Wykonywanie zadań publicznych jako warunek status podmiotu obowiązanego do stosowania 

przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej  

3. dr hab. prof. ucz. Piotr Ruczkowski (UJK Kielce),  

Suburbanizacja oraz kontrurbanizacja jako wyzwania dla gmin 

4. dr hab. prof. ucz. Monika Augustyniak (KAAFM),  

Metropolie we współczesnym samorządzie terytorialnym – kilka refleksji o problematyce 

wykonywania zadań metropolitalnych w Polsce i we Francji 

5. dr hab. prof. ucz. Martyna Wilbrandt-Gotowicz (UKSW),  

Problemy ochrony danych osobowych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych  

 

1215-1230 dyskusja  

 

1100 – 1215  II sesja panelowa (sala Portretowa)  

 

Prowadząca: prof. dr hab. Elżbieta Ura (URz) 

1. dr hab. prof. ucz. Ambroży Mituś (UEK),  

Działania, wyzwania i kierunki zmian w zakresie poprawy jakości powietrza 

2. dr hab. Marcin Szewczak (KUL),  

Kreowanie modelu zrównoważonego rozwoju regionalnego w administracji publicznej  

3. dr hab. prof. ucz. Jacek Jaworski (UKSW),  

Problematyka nakładania kar za nielegalne reklamy. Zagadnienia wybrane 

4. dr hab. prof. ucz. Jerzy Korczak (UWr), 

Dylematy gminy wobec uprawnień związanych z przyjmowaniem uchwał krajobrazowych 

5. dr hab. prof. ucz. Małgorzata Czuryk (UWM Olsztyn),  

Charakter prawny odwołania dyrektora instytucji kultury 

 

1215-1230 dyskusja  

 

1230-1315 obiad 

1315        wyjazd autokarem spod hotelu na rejs po jeziorze Śniardwy 

1400-1700 rejs statkiem po jeziorze Śniardwy  

1700-1730 spacer po Mikołajkach 

1730      powrót autokarem do hotelu 

2000         uroczysta kolacja 

 

 



 

III dzień konferencji 27.05.2022 r. 

 

730 – 900  śniadanie  

 

Sesje panelowe 

 

900  – 1100 I sesja panelowa (sala Tremo) 

 

Prowadząca: dr hab. prof. ucz. Joanna Smarż (UTH Radom)  

1. dr hab. Paweł Romaniuk (UWM Olsztyn),  

Szanse i zagrożenia dla administracji publicznej w świadczeniu usług drogą elektroniczną  

2. dr hab. prof. ucz. Jarosław Czerw (UJK Kielce),  

Uwarunkowania prawne pracy zdalnej pracowników samorządowych - wnioski de lata i 

postulaty de lege ferenda  

3. dr Anna Łukaszuk (URz),  

Problematyka kompetencji cyfrowych kadr administracji publicznej jako istotnego czynnika 

procesu transformacji cyfrowej jednostek samorządu terytorialnego 

4. dr Paweł Śwital (UTH Radom), 

Administracyjnoprawne problemy informatyzacji administracji samorządowej 

5. dr Paulina Bieś-Srokosz, (UJD w Częstochowie),  

Prawne formy realizacji zadań publicznych we współczesnej administracji publicznej. Kilka 

uwag na temat tworzenia przez ustawodawcę  hybrydowych prawnych form działania  

w administracji publicznej 

6. dr Lucyna Staniszewska (UAM Poznań),  

Wykonywanie zadań oświatowych we wspólnocie samorządowej  

7. dr prof. ucz. Ewelina Żelasko-Makowska (UJD w Częstochowie),  

Wykonywanie zadań samorządowych w warunkach zmian granic gminy (na przykładzie 

gminy Kleszczów) 

 

1100 – 1115 dyskusja 

 

900  – 1100 II sesja panelowa (sala Portretowa)  

 

Prowadzący: dr hab. prof. ucz. Przemysław Kledzik (USz) 

1. dr hab. prof. ucz. Leszek Bielecki (UJK Kielce),  

Instytucja pełnomocnictwa procesowego w świetle wykonywania przez administrację 

podatkową zadań orzeczniczych. Najważniejsze problemy 

2. dr hab. prof. ucz. Diana Trzcińska (UG),  

Problem bezczynności i przewlekłości w prowadzeniu spraw administracyjnych 

3. dr Grzegorz Zieliński (UTH Radom),  

Trudności w realizacji prawa obywatela w postępowaniu administracyjnym w czasie 

pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu 

4. dr Piotr Kobylski (UTH Radom),  

Wyeliminowanie decyzji wywłaszczeniowej w trybie postępowania administracyjnego 

względem sądowej możliwości kontroli decyzji wydawanych przez organy administracyjne 



 

5. dr Jarosław Stasiak (UJK Kielce),  

Zachowanie organu administracji po otrzymaniu skargi do WSA 

6. mgr Izabela Oleksy-Piesik (UG) 

Trudności w rozstrzyganiu przez samorządowe kolegia odwoławcze spraw w przedmiocie 

świadczeń pielęgnacyjnych związane z brakiem jednolitości orzeczniczej sądów 

administracyjnych – wybrane zagadnienia 

7. prof. dr hab. Mirosław Karpiuk (UWM Olsztyn),  

Wojewoda jako organ cenzury i kontroli w czasie stanu wojennego 

 

1100 – 1115 dyskusja 

 

1115 – 1145 przerwa kawowa 

 

 

Sesje panelowe 

 

1145 – 1330  III sesja panelowa (sala Tremo) 

Prowadząca: dr hab. prof. ucz. Danuta Kurzyna – Chmiel (UŚ)  

1. dr hab. prof. ucz. Tomasz Bojar-Fijałkowski (UKW w Bydgoszczy),  

Wykonywanie zadań publicznych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w czasie pandemii - 

refleksje i postulat 

2. dr hab. prof. ucz. Agnieszka Żywicka (UJK Kielce),  

Nadzór nad produktami kosmetycznymi jako zadanie administracji publicznej- problemy w 

wykonywaniu nadzoru 

3. dr Marcin Adamczyk (UWM Olsztyn), dr Anna Skolimowska (AP w Słupsku),  

Wadliwa legislacja jako katalizator konfliktów utrudniających wykonywanie zadań 

administracji publicznej na przykładzie „obowiązku” szczepień przeciwko COVID -19 osób 

wykonujących zawód medyczny 

4. dr Paweł Woroniecki (UJ),  

Obowiązki organów administracji publicznej wobec przedsiębiorców w świetle wybranych 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

5. dr Beata Wieczerzyńska (UTH Radom),  

Przeszukanie w prawie antymonopolowym i praktyce Prezesa UOKiK  

6. dr Lidia K. Jaskuła (KUL),  

Problemy w wykonywaniu zadań przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w kontekście 

utworzenia Rady Mediów Narodowych 

7. dr Tomasz Dąbrowski (UTH Radom)  

Zadania Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego dotyczące 

bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

 

1330– 1345 dyskusja 

 

 

 

 



 

1145 – 1330  IV sesja panelowa (sala Portretowa) 

Prowadzący: dr hab. prof. ucz. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna (UŁ) 

1. dr hab. prof. ucz. Joanna Smarż (UTH Radom),  

Problemy w zakresie wykonywania zadań przez organy nadzoru budowlanego 

2. dr Monika Ziniewicz (UWM Olsztyn),  

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego w sąsiedztwie terenów zamkniętych 

3. dr Paweł Sosnowski (Prokuratoria Generalna RP), 

Problemy ochrony przestrzeni w Polsce 

4. dr Marcin Princ, dr Maciej Kruś (UAM Poznań),  

Podstawy stosowania dyrektywy Rady 2001/55/WE w sprawie minimalnych standardów 

przyznawania tymczasowej ochrony i wynikające z niej zadania dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

5. dr hab. prof. ucz. Dominik Tyrawa (KUL),  

O drogach niechcianych w związku z funkcjonalizmem dróg publicznych i procedurą 

kaskadową 

6. dr Dorota Wilkowska-Kołakowska (PW),  

Problem centralizacji zadań w administracji publicznej na wybranych przykładach 

7. dr Dominika Tykwińska-Rutkowska (UG),  

Problemy wykonywania zadań publicznych na rzecz ochrony i promocji zdrowia rozrodczego 

 

 

1330– 1345  dyskusja 

 

1345 - 1400  uroczyste zamknięcie Konferencji (sala Tremo)  

 

1400 – 1500 lunch 

 

 


